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Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

NORSKO - ZLATÁ CESTA SEVERU
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A SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ
IDDEFJORD • OSLO • GJOVIK • LILLEHAMMER •
GUDBRANDSDALEN • DOMBAS • ROMSDALEN •
GEIRANGERFJORD • DALSNIBBA • JOSTEDALSBREEN •
BRIGSDALSBREEN • SOGNEFJORD • TVINDEFOSS •
VOSS • BERGEN • FLOYEN • GEILO • HOLMENKOLLEN

STOCKHOLM HELSINKY
PETROHRAD A PLAVBA PO BALTU
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7. den: Pokračujeme podél impozantních vodopádů
Voringfossen do Geilo. Přejedeme největší evropskou
náhorní plošinu Hardangervidda a zbytek dne věnujeme prohlídce Osla, Vigelandův park (více než 200
soch G. Vigelanda), výjezd do dějiště zimní olympiády
v Holmenkollenu, zastávka u nově postaveného
skokanského můstku, překrásný panoramatický výhled
na Oslo. Ubytování v Oslu.
8. den: Dokončení prohlídky Osla, poloostrov muzeií
Bygdoy, návštěva Muzea polárních výprav, kde nalezla
svůj domov polární lo Fram, na které se plavil
Amundsen k severnímu a jižnímu pólu, muzeum
KonTiky, Vikingské muzeum. V poledne odjedeme do
Trelleborgu na trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR.
9. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno 5x v hostelech ve 4lůžk. pokojích, na patře je vždy kuchyňka - možnost vaření, k dispozici místnost s TV, společenská místnost. Možno připlatit 2lůžk. pokoj. Ložní prádlo vlastní, nebo na místě
cca 180 NOK. 1x v chatkách se čtyřmi lůžky, k dispozici lednice, vařič a varná konvice. Ložní prádlo vlastní,
nebo na místě cca 120 NOK. Příslušenství v hostelech
a chatkách společné. Nelze zajistit ubytování v jednolůžkovém pokoji. Snídaně převážně formou bufetu.
Cena zájezdu obsahuje:
• ubytování 5x hostel se snídaní, 1x chatka
• dopravu luxusním autokarem
• „A” trajekty do Skandinávie a „A/C” zpět
• „C” leteckou přepravu Praha/Oslo
• „C” transfer do hotelu, letištní taxy a poplatky
• vnitrostátní trajekty
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
290 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• „C” připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
2 300 Kč
• 5 nocí ve 2lůžk. pokoji v hostelech:
2 900 Kč
• „A” 5 večeří (min. 10 osob):
1 600 Kč
• „A” 4lůžk. kabina na trajektu tam/zpět:
2 300 Kč
• „C” 4 večeře (min. 10 osob)
800 Kč
• „C” 4lůžk. kabina na trajektu zpět:
• vstupné, vyhlídková plavba Geirangerfjord: 1 200 NOK
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
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Q ZN 26 09 A 1.7. - 9.7.
15 790,viz text
Q ZN 31 09 A 5.8. - 13.8.
15 790,viz text
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odlet ČR
Q ZN 26 08 C 2.7. - 9.7.
19 990,PRAHA
Q ZN 31 08 C 6.8. - 13.8.
19 990,PRAHA
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viz str. 1
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Nástupní a svozová místa v ČR: „A” a „C” pouze na cestě zpět:
Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice,
Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA; Olomouc 250 Kč;
Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč
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Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „C” kombi LET/BUS
1. den: „A” Odjezd z ČR v dopoledních hodinách
(odjezd z ČR viz text) přes Německo na trajekt do
Skandinávie. Plavba do Trelleborgu. Fakultativně
možnost ubytování ve 4lůžk. kajutách.
2. den: „A” Podél západního pobřeží Švédska zamíříme k Iddefjordu a pokračujeme směr Svinesund.
Příjezd do Osla, první část prohlídky města - světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu
Oslofjordu. Ubytování v Oslu. Program „C” Odlet z
Prahy do Osla, transfer na ubytování.
Dále společný program „A” • „C”
3. den: Po snídani odjíždíme do Gjoviku, Hala
Fjellhalen, Gjovik Kirche. Navštívíme olympijský
Lillehammer, ležící u největšího norského jezera Mjösa
a „srdce Norska", mohutné údolí Gudbrandsdalen.
Dojedeme do Dombasu a podél divoké řeky Rauma do
monumentální soutěsky Romsdalen, na úpatí nejvyšší
převislé skalní stěny v Evropě. Nocleh.
4. den: „Zlatá cesta severu", divoké údolí Romsdalen,
jenž lemují rozeklané vrcholy a vodopády. Zastávka u
pověstné převislé Stěny Trollů, Trollveggen. Výjezd
věhlasnou Cestou Trollů, Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Překonáme Nordalsfjord a Orlí
stezkou dojedeme do městečka Geiranger, ležícího v romantických scenériích Geirangerfjordu UNESCO. Jeho
krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pak vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou
Dalsnibba (1440 m n.m.) s úchvatnými pohledy na fjord
Geiranger, strmé stěny s desítkami nádherných
vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm
sester, Nápadník a Naděje. Ubytování.
5. den: Vycházka horským údolím k největšímu ledovci
v Evropě Jostedalsbreen resp. k jeho nádhernému
ledovcovému splazu Brigsdalsbreen. Přejedeme
nádhernými scenériemi k rameni největšího norského
fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární
údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k
americkému Grand Canyonu. Zastávka u kaskádovitého
vodopádu Tvindefoss a odjezd na ubytování.
6. den: Druhé největší město Norska Bergen, prohlídka
historického centra UNESCO, neopakovatelná
atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen
UNESCO - středověké kostely, stará čtvr dřevěných
domů Gamle Bergen, fakultat. možnost výjezdu lanovkou
na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města
jako na dlani (na vyhlídku je možné vystoupat i pěšky)
nebo návštěva známého akvária. Návrat na ubytování.
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách (odjezd
z ČR viz text), průjezd přes Německo do Lübecku Travemünde, nalodění na odpolední trajekt do Švédska
a následná plavba Baltským mořem. V nočních hodinách vylodění v Trelleborgu a odjezd do Stockholmu.
2. den: Ráno příjezd do Stockholmu: celodenní prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, unikátní námořní muzeum Vasa. Večer nalodění na
trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách).
3. den: Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském
Turku. Cesta autobusem do Helsinek: prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel
Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia,
Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele.
Přejezd do střediska zimních sportů Lahti. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.
4. den: Snídaně. Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst
Finska Savonlinny, rozkládající se na dvou ostrovech mezi
jezery, zastávka u impozantního vodního hradu
Olavinlinna. V podvečer příjezd do Petrohradu, ubytování.
5. den: Snídaně. Pěší prohlídka nejvýznamnějších
pamětihodností Petrohradu UNESCO, města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Návštěva Ermitáže,
jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka
uměleckých pokladů. Fakultativní lodní projížka po
Něvě - úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov
Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a
katedrálou sv. Petra a Pavla - hrobku Petra I. Velikého a
dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu.
Okružní jízda městem - domek Petra I. Velikého, křižník
Aurora, opět v plné kráse po dvouleté generální opravě,
Smolný klášter a další. Návrat na ubytování.
6. den: Snídaně. Letní rezidence Petra Velikého
Petrodvorce, prohlídka grandiózního parku, jemuž
dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán
a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s
jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka - z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský
prospekt - nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno.
7. den: Snídaně. Městečko Puškin, jižně od Petrohradu,
velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo
míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka paláce Kateřiny II. Veliké mistrovské dílo baroka s dechberoucí Jantarovou
Komnatu. Odjezd, večer ubytování v Estonsku.
8. den: Snídaně. Tallin UNESCO, prohlídka města
ležícího na břehu Finského zálivu - opevněné Staré
město - Radniční náměstí, hanzovní, cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku.
9. den: Snídaně. Hlavní město Lotyšska Riga. Stará Riga středověké jádro města UNESCO s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv.
Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice
domů Tři bratři na Maža Pils, sple uliček, nábřeží, Rižský
hrad - sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování v Litvě.
10. den: Snídaně. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města Vilnius UNESCO na
řece Neris, které svým půvabem připomíná Prahu Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvé (Hradní
ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města s kostely, Jitřní brána. Program zakončí návštěva vodního zámku Trakai, sídlo litevských knížat. Odjezd, noční
průjezd Polskem.
11. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

